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OBEC Lovinobaňa 

SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

Z á p i s n i c a   č. 1/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31. januára 2018 o 17.00 hod. 
 

 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o činnosti OR 

5. VZN č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 

2018/2019 

6. Materská škôlka – informácia  

7. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu. 

Výzvy na poskytnutie NPF. 

8. Rôzne  

9. Diskusia 

10. Záver 

 
Prítomní: 

Starosta obce – Ing. Marian Lenhard 

Poslanci – Ján Baláž, Miroslav Bella, Pavol Gabľas, Bc. Jozef Košičiar, Ing. Michal Lenhard, Ing. 

Jana Mániková, PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., Ján Uhrin, Bc. Andrea Valachová 

Hlavná kontrolórka obce – Ing. Alexandra Vranová 

 

Neprítomní: 

 

 

K bodu 1/ 

 Ing. Marian Lenhard, starosta obce – otvorenie zasadnutia o 17.00 h a privítanie prítomných. 

Predložil návrh programu zasadnutia. 

 

 OZ schvaľuje Program zasadnutia OZ 

Uzn. č. 1/2018  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 2/  

 Starosta obce – návrh za overovateľov – Pavol Gabľas, Ing. Michal Lenhard 

 návrh za členov návrhovej komisie – Ing. Jana Mániková, Bc. Andrea Valachová 

 

 OZ schvaľuje 

Uzn. č. 2/2018  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 
K bodu  3/  

 Starosta obce – úlohy neboli žiadne 

 

 OZ berie na vedomie. 

Uzn. č. 3/2018   Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu  4/  

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A., zástupca starostu – informácia o zasadnutí OR z 24. 

januára 2018.  

    

 OZ berie na vedomie 

Uzn. č. 4/2018   Za: 9 (prišiel Ján Baláž) Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  5/  

 Starosta obce – VZN č. 1/2018 určuje ako miesto zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský 

rok 2018/2019 prízemie pavilónu B (I. stupeň ZŠ) ZŠ v Lovinobani. Zápis sa uskutoční 12. 

apríla 2018 od 13.30 do 16.30 h. 

 

 OZ schvaľuje VZN č. 1/2018 

Uzn. č. 5/2018  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 6/ 

 Starosta obce – oboznámil členov OR s novými skutočnosťami ohľadne plánovanej výstavby 

novej MŠ. Na MV bola 27. novembra 2017 odoslaná konečná verzia rozpočtu i žiadosť na 

posunutie termínov začiatku i ukončenia stavby. Ministerstvo 30. novembra potvrdilo 

prevzatie rozpočtu i žiadostí. Rozpočet je už upravený. Z MV však 20. decembra 2017 

odpísali, že nemajú čas na kontrolu nového rozpočtu. Obec si má kontrolu rozpočtu 

zabezpečiť sama. Rozpočet sa teda skontroluje a priloží k pôvodnej žiadosti. Potom by nás 

mali pustiť do novej súťaže. V prípade neúspešnosti súťaže prichádza do úvahy, ako núdzové 

riešenie, postavenie kontajnerovej budovy alebo drevostavby. 

 

 OZ berie na vedomie informáciu o stave MŠ 

Uzn. č. 6/2018   Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu  7/  

Starosta – sú vyhlásené výzvy so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov, úpravu, 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a  dobudovanie systému 

triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu. 

Predmetom žiadostí o NFP, by mohla byť:  

A.) Stavebná úprava bývalej kotolne na zberné miesto (boli by v nej umiestnené 

veľkoobjemové kontajnery na separované zložky a garážované stroje) a zakúpenie 

kontajnerov i strojov na manipuláciu so zložkami komunálneho odpadu.  

B.) Malé kompostovisko v areáli ČOV.  

Vzhľadom na to, že obec nemá ideálne zabezpečený zber biologicky rozložiteľných 

častí odpadu, a sú problémy aj s niektorými zložkami separovaných druhov odpadu (najmä 

sklom a plastami), bolo by vhodné riešiť to cestou dotácie. Poplatky za separáciu odpadov 

budú totiž stúpať. Aktuálne sa platí 5 €, no do roku 2019 sa má zvýšiť až na 17 €! Obec to 

bude musieť premietnuť do ceny za zber odpadu pre občanov. 

Uvedená problematika bola konzultovaná s pracovníkmi firmy BARAN – CS 

consulting s.r.o. Šaľa a KRAVEC s.r.o. Stožok. Zber biologického odpadu by sa realizoval 

tak, že obec by vyhlásila termín zberu, občania by ho vyložili pred dvor a odpad by sa 

následne odviezol na kompostovisko. Na tento účel by bolo potrebné využiť dva projekty 

(jeden z nich je určený pre marginalizované komunity a pre znevýhodnené okresy). Za 

spracovanie a implementáciu jedného projektu treba počítať s čiastkou 1200 € (plus náklady 

za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy kotolne a kompostoviska).  

 



 

Zápisnica č. 1/2018 z  OZ konaného dňa 31. januára 2018 3/4 

 Ing. Jana Mániková – pýtala sa, či zmluva so spomenutou firmou zahŕňa okrem žiadosti aj 

implementáciu projektu a vybavovanie povolení na úradoch. Starosta by prípadne mohol 

napísať žiadosť o NFP sám (formuláre sú dostupné na internete), prípadne ju dať urobiť na 

dohodu. 

 Ján Baláž – môžeme osloviť firmu, aby upravila svoju ponuku. 

 Ján Uhrin – treba tiež zistiť, či táto firma má už niečo za sebou. 

 Starosta – firma by urobila žiadosť a zabezpečila aj implementáciu, úrady musí tak či tak 

obehať sám. Pripraviť serióznu žiadosť na získanie NEP nie je jednoduché. Na obecnom úrade 

s tým nikto nemá skúsenosti (vrátane starostu). V návrhu zmluvy firma požaduje vopred 

zaplatiť 1200 € (+ DPH) a 3,5 % z oprávnených nákladov za implementáciu projektu po jeho 

schválení. Žiadosť však nemusí robiť firma, ktorá nám to ponúka. Môžeme osloviť aj iné 

firmy, alebo ľudí, ktorí majú potrebné skúsenosti. 

 Ing. Jana Mániková – skúsi sa tiež nájsť niekoho, kto má s takýmito projektami skúsenosti. 

Nenabúra rekonštrukcia kotolne územný plán obce a program sociálneho a hospodárskeho 

rozvoja obce Lovinobaňa? 

 Starosta – nie, nenabúra. Na kotolni by sa urobili len stavebné úpravy (výmena obvodového 

plášťa budovy a podláh), na ktoré by bolo potrebné získať stavebné povolenie (riešilo by aj 

zmenu využitia stavby). Problém je i to, že nemáme vyriešený zber a likvidáciu biologicky 

rozložiteľného odpadu. 

 

 OZ schvaľuje zapojenie obce do výzvy na získanie NEP so zameraním na triedený zber 

komunálnych odpadov, úpravu, zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov a zabezpečenie firmy na spracovanie projektovej žiadosti a implementácie výhodnú 

pre obec. 

Uzn. č. 7/2018  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 8/ 

 PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. – navrhol, aby sa obecný kalendár s vyznačnými termínmi 

odvozu komunálneho i triedeného odpadu vydal na obecné náklady (ide o cca. 1200 €). 

Občania si na ne zvykli a žiadajú ich. Kalendár bol už dvakrát vydaný z projektov, ktoré 

pripravila p. M. Tušimová. Tento rok však takáto výzva nie je.  

 

 OZ schvaľuje vydanie kalendára s termínmi zberu komunálneho a triedeného odpadu na dva 

roky 

Uzn. č. 8/2018  Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 9/ 

 Starosta – otvoril diskusiu. 

 Ján Uhrin – na informačnej tabuli oproti ZŠ je rozbité sklo. Informácie na tabuli treba 

pravidelne obnovovať. 

 

 Ján Laco – žiadal riešiť hnojisko v obci Uderiná za slepačincom. V zbernej šachte sa už 

udusili dve zvieratá. Hnojavica tečie do potoka Uderianka. Vytvorila sa tam čierna skádka 

komunálneho oédpadu, treba ju čím skôr zlikvidovať. Už je to tam najmenej dva roky. 

 Ján Uhrin – odporučil p. Lacovi dať podnet na políciu. 

 Ján Laco – snažil sa to riešiť aj na životnom prostredí, no bez výsledku.. 

 Starosta – zistíme vlastníka pozemku, na ktorom sa nachádza hnojisko, a dáme podnet na úrad 

pre životné prostredie. 

 Ing. Jana Mániková – Komisia pre obec Uderiná bola na mieste v októbri minulého roku. Sú 

tam dve skládky. Hnojisko je celkom rozpadnuté, pretože betónové dielce držiace ho pokope 

majitelia odviezli. Všetci sa od tohto problému dištancujú, no treba ho riešiť. 

 OZ žiada starostu obce o prešetrenie hnojiska na Uderinej. O výsledku informuje na 

najbližšom zasadnutí OZ. 
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 Bc. Andrea Valachová – žiadala informácie o zbúranisku v centre obce, i pri Klube 

dôchodcov. 

 Starosta – ruiny v strede obce patria p. Kanianskemu, proti ktorému je už vedené priestupkové 

konanie. Jednak nedodržal stanovený termín na likvidáciu zbúraniska (koniec novembra 2017) 

a okrem toho sa časť rozrušeného múru zvalila na susednú nehnuteľnosť. Vlastníka zbúraniska 

pri KD MVDr. Fleška písomne vyzveme na likvidáciu ruín.  

 

 Ján Baláž – pýtal sa, či obec robila odrážky na poľnej ceste od ul. B. Nemcovej k záhradkám. 

Autá totiž teraz cestu obchádzajú po pozemkoch p. Dubnickej a p. Babiakovej. 

 Starosta – obec na spomenutej ceste nič nerobila. 

 

 

 Starosta obce o 18.00 h ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Lovinobani dňa 6.02.2018 

 

 

Zapísal:   PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M. A ............................. 

 

Overovatelia: Pavol Gabľas   ............................. 

 

  Ing. Michal Lenhard  ............................. 

 

 

Ing. Marian Lenhard, starosta obce  ........…..…………    

     


